Zamówienie na łódź żaglową / Sailing boat order
Zamawiający / Orderer:
Numer łodzi / Boat number:
Data / Date:
Adres dostawy / Delivery address:
Data odbioru / Collection date:
Data rozpoczęcia montażu / Production start date:

Santa Maria

Zam./Order

Łódź zgodnie z kartą wyposażenia standardowego
Boat as standard specification
Pakiet turystyczny / Tourist package

x

Otwierane luki sufitowe w kabinach rufowych - 2 sztuki (prawa i lewa kabina)
Ster strumieniowy 3 kW/55 kgf, 150 mm

x
x

Pakiet "praktyczne wnętrze" - system cargo z organizerem na kosze na śmieci z
segregacją, organizer na sztućce, kosz podłogowy ułatwiający sprzątanie w mesie,
handrelingi w zejściówce (2 szt.), plisy w oknach burtowych w mesie i kabinach
rufowych (4 szt.).

x

Okna burtowe w przetłoczeniach kadłuba

x

Ogrzewanie 2kW

x

Lodówka/zamrażarka (dual) 41 l - dopłata za wymianę standardowej lodówki

x
x
x

Osłona UV na foka
Roler foka ze sztywnym sztagiem (knaga szczękowa obrotowa do fału rolera)
System składania masztu z podporą masztu (nie wymaga wypięcia bomu przy
składaniu masztu)
Rozkładany stół kokpitowy z mocowaniem talii grota

x
x

Zbiornik wody 170l - dopłata za wymianę standardowego zbiornika

x

Czujnik i wskaźnik do zbiornika wody

x

Urządzenie sterowe na sterociągach JEFA

x

Pakiet turystyczny - cena przed rabatem
Pakiet turystyczny z rabatem 5 %
Pakiet silnik zaburtowy

x

Studnia silnika z miejscem na silnik - moduł laminatowy

x

Montaż silnika w studni, manetki, zbiornik paliwa 12.5l, linia paliwowa, wentylator,
odprowadzenie spalin z komory silnika

x

Silnik Suzuki DF20 ARS (manetka, ładowanie)

x

Pakiet silnik zaburtowy - cena przed rabatem
Pakiet silnik zaburtowy 5 %
Silnik i ogrzewanie
Ogrzewanie 4kW z wylotami i zbiornikiem - dopłata do systemu 2kW

x
x

Silnik stacjonarny Yanmar 3YM20 (20KM) Linia Wału - cena zawiera komorę silnika
stacjonarnego z trzema rewizjami oraz zbiornik paliwa 54l
Silnik stacjonarny Yanmar 3YM20 (20KM) S-Drive - cena zawiera komorę silnika
stacjonarnego z trzema rewizjami oraz zbiornik paliwa 54l
Silnik stacjonarny Yanmar 3YM30 (29KM) Linia Wału - cena zawiera komorę silnika
stacjonarnego z trzema rewizjami oraz zbiornik paliwa 54l
Silnik stacjonarny Yanmar 3YM30 (29KM) S-Drive - cena zawiera komorę silnika
stacjonarnego z trzema rewizjami oraz zbiornik paliwa 54l
Zbiornik paliwa 100 l - dopłata do powiększenia zbiornika 54l
Składana śruba - dopłata za wymianę standardowej śruby
Montaż silnika zaburtowego, dostarczonego przez klienta, w studni (wymaga studni)

Wersje balastu
Miecz szybrowy nierdzewny z bulbem oraz hydraulicznym mechanizmem
podnoszenia, wzmocniony takielunek, podwyższony maszt, powiększona
powierzchnia żagli. Certyfikacja stateczności B. Zanurzenie min 90cm.

Takielunek i ożaglowanie
Sztywny sztag Furlex 104S - dopłata do opcji "roler foka ze sztywnym sztagiem". Fał
foka może wymagać dodatkowego stopera.
Fok 21,4m2 - dodatkowy żagiel oraz system do stawiania. Cena zawiera szyny i
wózki pokładowe RONSTAN, fok, komplet szotów foka. Uwaga: opcja wymaga
wyboru dodatkowych kabestanów szotowych.
Fok 21,4m2 - dopłata za wymianę foka samohalsującego na fok. Cena zawiera wózki
pokładowe RONSTAN, komplet szotów foka. Uwaga: opcja wymaga wyboru
dodatkowych kabestanów szotowych. Opcja wyklucza fok samohalsujący oraz
system do stawiania foka samohalsującego.
Talia grota - system niemiecki. System bloczków HARKEN zamontowanych pod
bomem sprowadzonych na 2 dodatkowe kabestany. Wymiana standardowej talii.
Zestaw zawiera 2 kabestany rufowe HARKEN 40.2STA

x

Dwa dodatkowe kabestany szotowe ANDERSEN 18ST - do szotów
foka
Dwa dodatkowe kabestany szotowe HARKEN 40.2STA - do szotów foka

x

Kabestan fałowy ANDERSEN 34ST, dwubiegowy - wymiana
standardowego kabestanu fałowego. (Obsługa fału miecza, grota,
systemu składania masztu).
Elektryczny kabestan fałowy HARKEN 35.2STEA12H - 12 VOLT - wymiana
standardowego kabestanu fałowego. (Obsługa fału miecza, grota, systemu składania
masztu).
Genaker 85m2 z oprzyrządowaniem. Opcja zawiera genaker, brasy, bloczki zwrotne
kabestanowe, hals i bloczek halsowy. Opcja wymaga wyboru poz. 58 "Okucia do
przyszłego montażu genakera, spinakera...".
Roler do genakera RONSTAN serie 120 z liną antyskrętną
Drifter 63m2 - Opcja zawiera drifter, roler, brasy, bloczki zwrotne (kabestanowe).
Opcja wymaga wyboru poz. 58 "Okucia do przyszłego montażu genakera,
spinakera…"
Roler do driftera RONSTAN seria 120 (z liną antyskrętną) - dopłata do
standardowego rolera

x

Okucia do przyszłego montażu genakera, spinakera lub driftera - cena zawiera fał
spinakera, okucie na maszcie do spinakerbomu, miejsca do mocowania bloczków
zwrotnych, składane okucie do mocowania rogu halsowego genakera/driftera

x

Fał foka sprowadzony do kokpitu - może wymagać dodatkowego stopera

x

Kadłub i pokład
Kadłub w kolorze RAL (dowolnie wybrany)
Zmiana koloru podwójnego dachu na nadbudówce na grafit
Flexiteak 2G - na całym pokładzie i w kokpicie - układ z obramowaniem
Flexiteak 2G - tylko w kokpicie (podłoga i siedziska) - układ z obramowaniem
Flexiteak 2G - na podłodze kokpitu - układ z obramowaniem
Teak naturalny na całym pokładzie i w kokpicie
Teak naturalny tylko w kokpicie (podłoga i siedziska)
Teak naturalny na podłodze kokpitu
Stała platforma rufowa wykonana ze stali nierdzewnej
Składana platforma rufowa wykonana z laminatu, wykończona Flexiteak 2G
Składana platforma rufowa wykonana z laminatu, wykończona teakiem naturalnym
Drabinka dziobowa składana, z płaskimi stopniami
Dodatkowe knagi na śródokręciu
Stopery i organizery na 5 lin (na każdej burcie) - dopłata za wymianę standardowych
stoperów i organizerów
Stopery i organizery na 6 lin (na każdej burcie) - dopłata za wymianę standardowych
stoperów i organizerów

x

x

x
x

Kokpit i wnętrze
Szprycbuda

x

Bimini krótkie - nad sternikiem (umożliwia żeglugę z rozłożonym bimini przy
standardowej talii grota)

x

Bimini pełne (umożliwia żeglugę z postawionym grotem w przypadku talii grota na
systemie niemieckim)
Cabrio - szprycbuda połączona z bimini oraz materiałowe ścianki boczne
Tent kokpitowy (mocowany do bomu)
Kieszenie fałowe w kokpicie
Zestaw plis na okna w mesie
Moskitiery do luków pokładowych (mesa, kabina dziobowa)
Dodatkowa sztorcklapa z moskitierą - cena zawiera mocowanie
Dodatkowe okno w kokpicie (dostępne z kabiny rufowej)
Dwa dodatkowe okna w kokpicie (dostępne z kabiny rufowej)
Kolorystyka wnętrza indywidualna - wg wyboru z kolekcji Northman Prestige

x
x

x

Wersja armatorska - 2 kabinowa: kabina dziobowa, kabina rufowa lewa, powiększona
kabina WC z oddzielnym zamykanym prysznicem, dodatkowy przedział techniczny z
wejściem od strony kabiny prysznicowej
Duży przedział bagażowy pod schodnią, podnoszone schody, dostęp z każdej kabiny
rufowej - opcja niedostępna przy wyborze silnika stacjonarnego
Dodatkowa szafka na prawej burcie w kabinie dziobowej (opcja wyklucza stolik)
Stolik z lustrem w kabinie dziobowej na prawej burcie (opcja wyklucza dodatkową
szafkę)

x

Rozkładane koje w mesie po obu stronach (system praktycznych rozkładaków)

x

Dodatkowe poduszki - kolekcja Northman Prestige (6 szt.) z logo Maxus 34

Elektronika i instalacje, pozostałe
Garmin Striker 4 (głębokość, echo dna, prędkość temp wody, waypoint)
Garmin GMI Wired Start Pack 52 - głębokość, prędkość, temp wody, log, prędkość
wiatru, kierunek wiatru
Dodatkowy ekran do GMI Wired Start Pack 52 - dopłata do systemu Garmin GMI
Wired Start Pack 52
Ploter Garmin GPSMAP 723, Worldwide - głębokość, prędkość, temp wody, log
Dodatkowy ekran do Garmin GPSMAP 723 - dopłata do Plotera Garmin GPSMAP
723
Ploter Garmin GPSMAP 923, Worldwide - głębokość, prędkość, temp wody, log
Dodatkowy ekran do Garmin GPSMAP 923 - dopłata do Plotera Garmin GPSMAP
923

x

Czujnik wiatru - opcja dostępna przy wyborze plotera Garmin GPSMap 723 /
GPSMap 923
Mapa Baltic Sea, East Coast - opcja dostępna przy wyborze plotera Garmin GPSMap
723 / GPSMap 923
Autopilot Garmin Reactor™ 40
Ładowarka MASTERVOLT 25A trzysekcyjna - dopłata do standardowej ładowarki
Ładowarka MASTERVOLT 35A trzysekcyjna - dopłata do standardowej ładowarki

x

Ładowarka MASTERVOLT 50A trzysekcyjna - dopłata do standardowej ładowarki
Panel z gniazdkami 12V, 230V i USB (wpisać ilość sztuk)
Gniazdo 230V (wpisać ilość sztuk)
Gniazdo USB (wpisać ilość sztuk)
2 gniazdka wodoodporne USB we wnękach kokpitowych
Oświetlenie kokpitowe LED - 6 punktów świetlnych
Akumulator AGM 50 Ah (wpisać ilość sztuk)
Akumulator AGM 75 Ah (wpisać ilość sztuk)
Akumulator AGM 100 Ah (wpisać ilość sztuk)
Akumulator AGM 140 Ah (wpisać ilość sztuk)
Akumulator AGM 180 Ah (wpisać ilość sztuk)
Światła nawigacyjne LED (topowe kotwiczne, silnikowe, rufowe, burtowe)
Światło podsalingowe LED (oświetlenie pokładu)
Radio GARMIN VHF 115i
Radioodtwarzacz z funkcją MP3
Głośniki kokpitowe wodoodporne, 2 szt.
Dodatkowa lodówka w kambuzie, 30l

x
x
1
1
1

x

Kuchenka dwupalnikowa na kardanie - dopłata za wymianę standardowej kuchenki
Kuchenka dwupalnikowa z piekarnikiem, na kardanie - dopłata za wymianę
standardowej kuchenki
Kuchenka mikrofalowa
Zbiornik wody ze stali nierdzewnej 300l - dopłata za wymianę standardowego
zbiornika
Instalacja ciepłej wody
Instalacja ciepłej wody przy silniku stacjonarnym diesel
Instalacja wody zaburtowej na układzie ciśnieniowym
Prysznic w kokpicie zimna + ciepła woda (wymaga instalacji ciepłej wody)
Zestaw do mycia pokładu (układ ciśnieniowy) + wąż 10 m
Instalacja TV (antena, wzmacniacz, zasilanie) nie zawiera ceny telewizora na 12V lub
230V
TV LED 23", 12V
WC typu morskiego ze zbiornikiem 50l - manualne
WC typu morskiego ze zbiornikiem 50l - elektryczne
Powiększenie zbiornika na fekalia do 130l + pompa z maceratorem - dopłata do
zbiornika 50l
Czujnik i wskaźnik do zbiornika na fekalia GIOBUS (wskazanie 3/4)
Czujnik i wskaźnik do zbiornika na fekalia GIOBUS (wskazanie 1/4, 1/2, 3/4 )
WC chemiczne Porta Potti
Winda kotwiczna (elektryczna), przyciski przystosowane do sterowania nogą
Pilot bezprzewodowy do windy kotwicznej
Kotwica LEWMAR Delta 10kg, łańcuch galwanizowany fi 8 - 10 mb, lina kotwiczna Uwaga - kotwica LEWMAR DELTA 10 kg z samą liną 40 mb
30 m
Kotwica LEWMAR Delta 10 kg, lina kotwiczna fi 10 - 40 mb
Wentylator z solarem
Kompas w kokpicie przy konsoli sterowej
Zestaw do cumowania (2 cumy 15 m, 1 kotwica - danforta 10 kg z liną kotwiczną 30
m, obijacze - 6 szt.)
Antyosmoza i antyfouling
Podstawy laminatowe (cena za 2 szt.)
Foliowanie jachtu do transportu
Zestaw "startowy" - 2 korby do kabestanu, butla gazowa 3kg, przejściówka portowa
230V, gaśnica
Profesjonalny materiałowy zimowy pokrowiec na cały jacht (stojący maszt)
Aktualizacja specyfikacji po zatwierdzeniu specyfikacji produkcyjnej (opłata za jedną
aktualizację.) Wybrane opcje są dodatkowo płatne.

x

x

x
x
x

x

x
x

x

